16. zasedání Monitorovacího
výboru Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání
Praha, 13. června 2019

Program
9:00 – 9:30

Registrace

9:30 – 9:40

Zahájení, úvodní slova

9:40 – 9:50

Hlavní události od minulého MV OP VVV – informace
(5. a 6. elektronické projednávání formou per rollam, Přehled
stavu výzev, Finanční nástroje, Činnost PKP)

9:50 – 9:55

Přehled čerpání a predikce, plnění pravidla N+3 – informace

9:55 – 10:00

Vyhodnocení plnění výkonnostního rámce – informace
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Program
10:00 – 10:40

Metodika výběru operací, hodnoticí kritéria, aplikace čl. 13
Nařízení ESF a čl. 70 ON
– k projednání a schválení

10:00 – 10:20

pro výzvu Strategické řízení VaVaI na národní úrovni II (PO1)

10:20 – 10:40

Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
(PO3)

10:40 – 11:00

Výroční zpráva o implementaci OP VVV za rok 2018
– k projednání a schválení

11:00 – 11:10

Úvodní informace k IPs

11:10 – 11:25

Projekt IPs – Podpora práce učitelů (PPUČ) – NÚV
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Program
11:25 – 11:40

Projekt IPs – Systém podpory profesního rozvoje učitelů
a ředitelů (SYPO) – NIDV

11:40– 12:45

Přestávka na oběd
IPs – prezentace u stolků (P-KAP, SRP, KIPR, PPUČ, MOV)

12:45 – 13:00

Diskuse k IPs prezentovaným u stolků

13:00 – 13:20

Informace ŘO k Evaluaci IPs: IKV, KIPR, P-KAP, SRP

13:20– 14:05

Příprava nového programového období – informace

14:05– 14:20

Prezentace příjemce z výzvy pro strukturálně postižené
regiony

14:20– 14:25

Pololetní vyhodnocení Strategického realizačního plánu
na rok 2019 – na vědomí
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Program
14:25 – 14:30

Publicita OP VVV – informace

14:40 – 14:55

Různé

14:55 – 15:00

Závěr

5

Hlavní události od minulého zasedání MV
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5. elektronické projednávání formou per rollam
Projednávané dokumenty:
Uplatnění článku 13 Nařízení o ESF pro výzvu ESF výzva pro vysoké školy II
Termíny:
• Připomínkové řízení: 14. - 21. ledna 2019
• Hlasování: 22. - 29. ledna 2019

Výsledek hlasování:
Uplatnění článku 13 Nařízení o ESF pro výzvu ESF výzva pro vysoké školy II
- schváleno.

7

6. elektronické projednávání formou per rollam
Projednávané dokumenty:
Metodika výběru operací a hodnoticí kritéria pro výzvu Implementace strategie
digitálního vzdělávání II
Termíny:
• Připomínkové řízení: 5. - 12. února 2019
Připomínka MMR - NOK poukázala na omezení vyplývající z Metodického
pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů.
Výsledek hlasování:
Hlasování k navrženému usnesení pro 6. elektronické projednávání formou per
rollam MV OP VVV k materiálu Metodika výběru operací a hodnoticí kritéria pro
výzvu Implementace strategie digitálního vzdělávání II bylo zrušeno, a proto pro
tuto výzvu zůstala v platnosti původní Metodika výběru operací a hodnoticí
kritéria schválená na 14. zasedání MV OP VVV.
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Nově vyhlášené výzvy OP VVV
Celkem bylo vyhlášeno 67 výzev

V období od posledního MV bylo vyhlášeno 8 výzev:
18. prosince 2018 – Výzkumné e-infrastruktury (02_18_072) v PO1
• Výzva Výzkumné infrastruktury II se zaměřuje na investiční aktivity velkých
výzkumných e-infrastruktur.
• Cílem výzvy je podpořit modernizaci a upgrade velkých výzkumných
e-infrastruktur komplementárně financovaných z účelové podpory velkým
výzkumným infrastrukturám, kterou poskytuje Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy v období do roku 2022.
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Nově vyhlášené výzvy OP VVV
18. prosince 2018 – Výzkumné infrastruktury II (02_18_046) v PO1
• Výzva Výzkumné infrastruktury II se zaměřuje na investiční aktivity velkých
výzkumných infrastruktur.
• Cílem výzvy je podpořit modernizaci a upgrade velkých výzkumných
infrastruktur komplementárně financovaných z účelové podpory velkým
výzkumným infrastrukturám, kterou poskytuje Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy v období do roku 2022.
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Nově vyhlášené výzvy OP VVV
21. ledna 2019 – Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II
(SVL II) (02_19_057) v PO3

• Cílem výzvy je zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků na území sociálně
vyloučených lokalit (SVL). Podpora obcí a krajů, na jejichž území leží SVL,
v roli koordinátorů řešení problematiky inkluzivního vzdělávání. Zajištění
finančních prostředků pro mateřské, základní a střední školy a školská
zařízení pro zájmové vzdělávání na zavádění a realizaci individuální
integrace. Pořádání osvětových aktivit pro veřejnost, podpora vzniku
nových platforem, realizace workshopů pro jednotlivé aktéry
ve vzdělávání a možnost absolvovat stáže v zemích EU.
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Nově vyhlášené výzvy OP VVV
25. února 2019 – Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II (02_18_054) v PO2
• Cílem této výzvy je rozvíjení kapacit, znalostí a dovedností pracovníků
výzkumných organizací. Manažeři, výzkumníci, ale i další pracovníci tak
mohou zvýšit své odborné znalosti pro manažerské řízení výzkumných
organizací i strategické řízení výzkumu a vývoje.
• Cílem výzvy je také vytvoření mezinárodně konkurenceschopných
podmínek a prostředí pro provádění excelentního výzkumu a vývoje. Toho
by podpořené výzkumné organizace měly dosáhnout prostřednictvím
nastavení strategického řízení v souladu s podmínkami Evropské charty
pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných
pracovníků.
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Nově vyhlášené výzvy OP VVV
28. února 2019 – Zvyšování kvality neformálního vzdělávání (02_18_071)
v PO3
• Cílem výzvy je podpořit rozvoj lidí, kteří se věnují práci s mládeží,
prostřednictvím neformálního vzdělávání.
• Výzva umožní pedagogům a pracovníkům neformálního vzdělávání
rozšíření znalostí a zvyšování kompetencí v oblasti nových metod a forem
práce. Jedná se zejména o osobnostně sociální rozvoj, získání kompetencí
v polytechnickém či projektovém vzdělávání, badatelských aktivitách,
praktickém využívání ICT a v neposlední řadě i v oblasti čtenářské
a matematické gramotnosti.
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Nově vyhlášené výzvy OP VVV
11. března 2019 – Pregraduální vzdělávání (02_19_068) v PO3
Cílem výzvy je:
• kvalitnější příprava budoucích učitelů a podpora koncepční proměny
jejich přípravného vzdělávání
• rozvoj kompetencí vysokoškolských pedagogů a učitelů spolupracujících
škol, kteří se podílejí na výuce budoucích učitelů
• podpora pedagogických praxí studentů (budoucích učitelů)
• zvýšení kompetencí budoucích učitelů v oblasti společného vzdělávání
dětí a žáků podpora síťování fakult vzdělávajících budoucí učitele v rámci
jedné VŠ
• podpora didaktického využívání digitálních technologií ve výuce
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Nově vyhlášené výzvy OP VVV
15. března 2019 – Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCAIF III (02_19_074) v PO2
• Cílem výzvy je rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu prostřednictvím
podpory kvalitních projektů, které byly v roce 2018 předloženy do výzvy
Horizont 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions – Individual Fellowships
– European Fellowships (H2020–MSCA-IF 2018), a které jsou uvedeny
v „no money“ seznamu. Intervence se konkrétně zaměří na profesní růst
výzkumných pracovníků, kvalitní výzkum, vzdělávání pro praxi, rozvoj
komunikace a spolupráce. Podpořeny budou pouze projekty European
Fellowships.
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Nově vyhlášené výzvy OP VVV
27. března 2019 – Inovace v pedagogice (02_19_076) v PO3
Cílem výzvy je:
• podpořit systematické, monitorované a reflektované zavádění inovací
ve výuce
• prostřednictvím inovativních metod zajistit podporu kvalitní výuky
a učitele jako jejího klíčového předpokladu
• zefektivnit vedení, řízení a klima škol prostřednictvím inovací
• podpořit pedagogický výzkum zaměřený na sledování dopadů vybraných
opatření vzdělávací politiky v oblasti předškolního, základního a středního
vzdělávání
• připravit podklady pro řešení problematických jevů, s nimiž
dosud vzdělávací politika systematicky nepracovala
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Další aktuálně vyhlášené výzvy OP VVV
Dále v současné době probíhají tyto výzvy:
Výzva č. 02_18_065 - Šablony pro SŠ a VOŠ II – MRR (do 29. listopadu 2019)
Výzva č. 02_18_066 - Šablony pro SŠ a VOŠ II – VRR (do 29. listopadu 2019)

Výzva č. 02_18_055 - Smart Akcelerátor II (do 31. října 2019)
Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha (do 28. června 2019)
Výzva č. 02_18_064 - Šablony II - pro hlavní město Praha (do 28. června 2019)
Výzva č. 02_17_045 - Individuální projekty technické pomoci
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Finanční nástroje
Zvažovaný finanční nástroj
• mobility studentů vysokých škol a výzkumných pracovníků (Ph.D.)
• bezúročné půjčky
• předpokládané rozpětí od 20 tis. Kč do 500 tis. Kč
• max. délka splatnosti 7 let
• celková alokace cca 100 mil. Kč
Správce finančního nástroje
• správce FN bude vybrán v otevřeném výběrovém řízení dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
• do konce června bude dokončen průzkum trhu a bude rozhodnuto
o dalším postupu
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Pracovní skupiny pod MV OP VVV
Společné jednání Plánovací komise programu hlavní, Plánovací komise
programu pro PO1, PO2 a Plánovací komise programu pro PO3
Datum konání: 11. dubna 2019
Program PKP hlavní
Projednání a schválení aktualizace Harmonogramu výzev 2018
Projednání a schválení aktualizace Harmonogramu výzev 2019
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Pracovní skupiny pod MV OP VVV
Program PKP pro PO1, PO2
Věcný záměr výzvy Strategické řízení VaVaI na národní úrovni II
Program PKP pro PO3

Věcný záměr výzvy Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami
Věcný záměr výzvy Implementace krajských akčních plánů II
26. dubna 2019 - PS k výzvě Implementace KAP II
30. dubna 2019 - PS k výzvě Podpora dětí a žáků se SVP

Další jednání PKP hlavní, PKP PO1 a PO2 a PKP PO3 je plánováno v první
polovině srpna.
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Přehled čerpání a predikce
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Stav OP VVV k 11. červnu 2019 (CZK)
Finanční
prostředky
proplacené
v žádostech
o platbu

Finanční
prostředky
vyúčtované
v žádostech
o platbu

Finanční
Finanční prostředky
prostředky
v žádostech
v souhrnných
o průběžnou platbu
žádostech
odeslané EK
autorizovaných ŘO

Alokace

Projekty
s vydaným
právním aktem

PO1 – EFRR

25 065 166 149

25 543 480 621

13 021 900 951

6 583 868 807

6 574 535 697

6 051 704 686

PO2 – EFRR

9 314 948 633

11 352 173 610

5 994 095 196

3 655 026 484

3 654 806 210

3 374 327 806

PO2 – ESF

7 974 426 339

5 538 173 188

3 101 599 880

1 712 112 022

1 711 498 784

1 540 577 686

PO3 – ESF

22 367 373 238

14 731 071 762

10 817 560 771

5 530 747 129

5 530 747 067

5 093 629 394

2 512 350 145

1 731 374 059

1 096 007 458

1 096 007 458

1 096 007 457

1 037 999 007

Celkem EFRR

36 892 464 928

38 627 028 290

20 112 003 604 11 334 902 748

11 325 349 364

10 464 031 499

Celkem ESF

30 341 799 577

20 269 244 950

13 919 160 650

7 242 859 151

7 242 245 851

6 634 207 080

Celkem OP VVV

67 234 264 505

58 896 273 240

34 031 164 255 18 577 761 899

18 567 595 214

17 098 238 579

27,6 %

25,4 %

Prioritní osa

PO4 – EFRR

EU podíl v CZK

87,6 %

50,6 %

27,6 %
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Stav OP VVV k 11. červnu 2019 (EUR)
Prioritní osa

Alokace

Projekty
s vydaným
právním aktem

Finanční
prostředky
proplacené
v žádostech
o platbu

Finanční
prostředky
vyúčtované
v žádostech
o platbu

Finanční
Finanční prostředky
prostředky
v žádostech
v souhrnných
o průběžnou platbu
žádostech
odeslané EK
autorizovaných ŘO

PO1 – EFRR

969 623 407

988 131 899

503 606 895

254 485 967

254 124 821

233 810 967

PO2 – EFRR

360 594 968

439 425 791

232 093 886

141 583 160

141 574 636

130 691 186

PO2 – ESF

308 892 993

214 621 815

120 338 129

66 571 621

66 547 892

59 908 052

PO3 – ESF

866 001 055

570 513 729

419 079 647

214 505 347

214 505 344

197 519 005

96 865 960

66 645 936

42 060 299

42 060 299

42 060 299

39 801 579

Celkem EFRR

1 427 084 335

1 494 203 626

777 761 081

438 129 426

437 759 756

404 303 732

Celkem ESF

1 174 894 048

785 135 544

539 417 776

281 076 968

281 053 236

257 427 058

Celkem OP VVV

2 601 978 383

2 279 339 170

1 317 178 857

719 206 394

718 812 992

661 730 790

87,6 %

50,6 %

27,6 %

27,6 %

25,4 %

PO4 – EFRR

EU podíl v EUR
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Stav OP VVV k 11. červnu 2019 (CZK)
(EU podíl, mld. CZK)
Finanční prostředky v žádostech o průběžnou platbu
odeslané EK
Finanční prostředky v souhrnných žádostech
autorizovaných ŘO
Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu
Finanční prostředky proplacené v žádostech o platbu
Projekty s vydaným právním aktem
Alokace
0

10

20

30

40

50

60

70
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Stav N+3 pro rok 2018
Kategorie regionu

EFRR

MRR

9 127 719 137

EFRR

VRR

919 174 957

352 303 682

605 682 633

104,2 %

ESF

MRR

7 711 472 393

2 959 828 139

4 483 112 459

96,5 %

ESF

VRR

540 229 512

207 488 305

219 863 213

79,1 %

18 298 595 999

7 004 025 928

13 263 017 291

110,8 %

125,4 %

Kategorie regionu

%

EFRR

MRR

352 198 278

EFRR

VRR

35 546 079

13 573 253

23 473 728

104,2 %

ESF

MRR

298 341 239

113 921 463

174 030 825

96,5 %

ESF

VRR

20 882 034

7 973 795

8 545 053

79,1 %

706 967 629

269 955 257

513 063 478

110,8 %

125,4 %

EU podíl v EUR

Fond

Celkem OP VVV

N+3 2018

Finanční prostředky
v žádostech o
průběžnou platbu
odeslané EK
134 486 747
307 013 872

Finanční prostředky
v předběžných
platbách

%

EU podíl v CZK

Fond

Celkem OP VVV

N+3 2018

Finanční prostředky
v žádostech o
průběžnou platbu
odeslané EK
3 487 757 304
7 954 358 985

Finanční prostředky
v předběžných
platbách
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Předpoklad plnění N+3 pro rok 2019
Fond

Fond

Kategorie regionu

MRR
VRR
MRR
VRR
Celkem OP VVV

13 803 866 994
1 390 115 447
11 661 351 376
816 459 803
27 671 793 620

N+3 2019

533 602 702
53 854 558
452 005 876
31 637 605
1 071 100 742

Předpokládané
Finanční prostředky finanční prostředky
v předběžných
vyúčtované v
platbách
žádostech o platbu
do 3.Q 2019
171 754 159
497 307 191
17 334 515
43 945 076
145 490 061
326 505 750
10 183 401
17 529 406
344 762 136
885 287 423

%

125,4 %
113,8 %
104,4 %
87,6 %
114,8 %

%

125,4 %
113,8 %
104,4 %
87,6 %
114,8 %

EU podíl v EUR

EFRR
EFRR
ESF
ESF

MRR
VRR
MRR
VRR
Celkem OP VVV

N+3 2019

EU podíl v CZK

EFRR
EFRR
ESF
ESF

Kategorie regionu

Předpokládané
Finanční prostředky finanční prostředky
v předběžných
vyúčtované v
platbách
žádostech o platbu
do 3.Q 2019
4 452 615 093
12 855 456 720
446 327 978
1 135 445 396
3 740 063 150
8 437 010 830
262 018 806
453 155 201
8 901 025 028
22 877 197 325
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Vývoj plnění N+3 pro rok 2019 (skutečnost a predikce)
EU podíl v mld. CZK
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Listopad Prosinec

N+3 pro rok 2019
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Vyhodnocení plnění výkonnostního rámce OP VVV
v roce 2018 - stav k 28. únoru 2019
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PO1 ERDF milník
PO

Fond

Indikátor

•

PO1 EFRR

Indikátor 2 40 00
Počet nově
vybudovaných,
rozšířených či
modernizovaných
výzkumných
infrastruktur a
center excelence

Finanční ukazatel

Jednotka

Kategorie
regionu

Milník 2018

Plnění milníku
(k 28. 2. 2019)

%

MRR

7

12,27

175 %

VRR

1

2,73

273 %

Infrastruktura

MRR

128 065 606

216 227 070

168,8 %

VRR

30 761 956

29 924 876

97,3 %

EUR, CZV
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PO2 EFRR milník
PO

Fond

Ukazatel

Jednotka

Indikátor 3 06 00
informační
Pořízené informační zdroje zdroje

PO2

Indikátor 5 27 05
Počet studentů, kteří
využívají nově
vybudovanou, rozšířenou či
studenti
EFRR modernizovanou
infrastrukturu, mimo
infrastrukturu pro výuku
spojenou s výzkumem

Finanční ukazatel

Kategorie
regionu

Milník 2018

Plnění milníku
(k 28. 2. 2019)

%

MRR

10

101,38

1014 %

VRR

5

14,62

292 %

MRR

11 300

23 859,94

211 %

VRR

1 900

2 026,06

107%

MRR

128 065 606

122 442 764

95,6 %

VRR

13 183 696

11 965 732

90,8 %

EUR, CZV
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PO2 ESF milník

PO Fond

Indikátor
Indikátor 6 00 00
Celkový počet
účastníků

PO2

Indikátor 5 21 00
Počet podpořených
ESF
produktů

Finanční ukazatel

Jednotka

osoby

Kategorie
regionu

Milník 2018

Plnění milníku
(k 28. 2. 2019)

%

MRR

1522

2208

145 %

VRR

178

279

157 %

MRR

300

525

175 %

VRR

30

50

166 %

produkty

EUR, CZV

MRR

43 392 888

45 361 076

104,5 %

VRR

5 163 296

5 197 790

100,7 %
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PO3 ESF milníky
PO

Fond

Indikátor

Indikátor 6 00 00
Celkový počet účastníků
PO3

PO3

ESF

ESF

Jednotka

osoby

Indikátor 5 17 15
Počet dětí a žáků Romů
děti, žáci
začleněných do vzdělávání

Finanční ukazatel

EUR, CZV

Kategorie
regionu

Milník 2018

Plnění milníku
(k 28. 2. 2019)

%

MRR

13 954

27 090

194 %

VRR

1 646

2 795

170 %

MRR

990

7 815

789 %

VRR

10

115

1 150 %

MRR

173 571 554

159 363 241

91,8 %

VRR

20 653 182

16 280 522

78,8 %
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Projednání metodiky výběru operací
a hodnoticích kritérií pro výzvy
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Strategické řízení VaVaI na národní úrovni II
Podkladové materiály č. 2.1.1 až 2.1.6
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Strategické řízení VaVaI na národní úrovni II
• PO 1 – Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
• IP 1 – Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj
vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek,
zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu
• SC 4 – Zlepšení strategického řízení výzkumu na národní úrovni
• Individuální projekt systémový
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Strategické řízení VaVaI na národní úrovni I

Rozdíly – Strategické řízení VaVaI na národní úrovni II
• Výzva Strategické řízení VaVaI na národní úrovni I
o vytvoření a pilotní ověření systému centralizovaného zpřístupňování
elektronických informačních zdrojů pro VaV
o podpora řízení implementace RIS3 strategie na národní úrovni
• Výzva Strategické řízení VaVaI na národní úrovni II
o zkvalitnění a posílení strategického řízení RIS3 strategie
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Strategické řízení VaVaI na národní úrovni II
Alokace výzvy

• Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 5 000 000 Kč
• Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 60 000 000 Kč

Žadatelé
• Organizační složky státu
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Strategické řízení VaVaI na národní úrovni II
Partnerství
Partnerství je umožněno (není vyžadováno)
Cílové skupiny
• Pracovníci výzkumných organizací
• Pracovníci veřejné správy v oblasti výzkumu, vývoje a inovací
• Výzkumní pracovníci v soukromém sektoru
• Pracovníci veřejné správy (státní správy a samosprávy)
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Strategické řízení VaVaI na národní úrovni II
Povinné aktivity

• Aktivita č. 1 - Řízení projektu
• Aktivita č. 2 - Evaluace projektu
• Aktivita č. 3 - Podpůrné nástroje Národní RIS3 strategie

• Aktivita č. 4 - Organizační rozvoj a metodická podpora Národních
inovačních platforem
• Aktivita č. 5 - Rozvoj metodické spolupráce s představiteli krajské úrovně
řízení a implementace regionálních RIS3 strategií (krajských příloh Národní
RIS3 strategie)
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Strategické řízení VaVaI na národní úrovni II

Komplementární vazby
• Komplementarity: komplementární výzva (OP VVVV PO2 SC5, výzva
č. 02_15_004 Smart Akcelerátor a výzva č. 02_18_055 Smart
Akcelerátor II)
• Synergie: nerelevantní
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Strategické řízení VaVaI na národní úrovni II
Harmonogram výzvy

• Zveřejnění avíza: červenec 2019
• Vyhlášení výzvy: červenec 2019
• Zahájení příjmu žádostí o podporu: červenec 2019
• Ukončení příjmu žádostí o podporu: červenec 2020
• Nejzazší datum ukončení fyzické realizace: 31. prosince 2022
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Strategické řízení VaVaI na národní úrovni II
Metodika výběru operací včetně hodnoticích kritérií pro výzvu
( viz podkladové materiály)
• Průběžná výzva, jednokolový model hodnocení
• Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti

• Věcné hodnocení – provádí hodnoticí komise
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Strategické řízení VaVaI na národní úrovni II
Uplatnění článku 70 Obecného nařízení
Způsobilost operací dle místa:
Celá Česká republika i mimo její území.
Návrhy výpočtu pro-rata:
Dopady výsledků intervencí na kvalitu života obyvatel

Výpočet podle poměru počtu obyvatel * Praha na ČR 12,2 %, mimo Prahu je
87,8 %.
Poměr Praha : ostatní kraje je 1 : 7,2.
* Dle dat ČSÚ
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Strategické řízení VaVaI na národní úrovni II
Alternativně dopady na sféru VaV v ČR – z hlediska možností využití výsledků
intervencí jinými výzkumnými subjekty
Výpočet podle počtu zaměstnanců VaV (FTE)* Podíl Prahy na ČR je 35 %
(dopad mimo Prahu tedy 65 %) poměr Praha : ostatní kraje 1 : 1,9.

Výpočet podle počtu výzkumníků (FTE)* Podíl Prahy na ČR je 38,8 % (dopad
mimo Prahu 61,2 %) poměr Praha : ostatní kraje 1 : 1,6.
Výpočet podle výdajů na VaV *. Podíl Prahy na ČR je 35,4 % (dopad mimo
Prahu 64,6 %) poměr Praha : ostatní kraje 1 : 1,8.
* Dle dat ČSÚ
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Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami
Podkladové materiály č. 2.2.1 až 2.2.6
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Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Představení výzvy
Výzva podpoří aktivity vedoucí ke zvýšení kompetencí pedagogických
pracovníků škol při realizaci tranzitních programů nebo ucelených programů
připravujících na samostatný způsob života, jejichž cílem je pomoci mladým
lidem získat zkušenosti v oblasti pracovního života a zvýšit jejich šance
na získání zaměstnání po skončení školy, a to prostřednictvím systematické
práce zaměřené na rozvoj klíčových pracovních a sociálních dovedností,
které zároveň odpovídají i potřebám zaměstnavatelů.

Budou podpořeni pedagogičtí pracovníci při práci s dětmi s problémovým
chováním a psychosociální emoční zátěží a to skrze vzdělávání a metodickou
podporu. Výzva umožní i rozšíření spektra služeb školských zařízení pro
výkon ústavní a ochranné výchovy vedoucích k prevenci institucionalizace
a zkrácení pobytu dítěte v systému ústavní péče a ochranné výchovy.
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Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Alokace výzvy: 400 000 000 Kč

• Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 3 000 000 Kč
• Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 70 000 000 Kč
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Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Žadatelé

• Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení
• Školy a školská zařízení, které jsou zřízené organizačními složkami státu
(tj. právnická osoba vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsaná
ve školském rejstříku)
• Vysoké školy zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon o vysokých školách),
ve znění pozdějších předpisů

• Soukromé vysoké školy, které připravují budoucí pedagogické pracovníky
(VŠ uskutečňující akreditované studijní programy vedoucí k získání
odborné kvalifikace pedagogických pracovníků. Pro účely výzvy se nejedná
o kurzy celoživotního vzdělávání).
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Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Žadatelé

• Soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku,
kterými jsou: spolek (vyjma pobočného spolku), ústav, obecně prospěšná
společnost, nadace nebo nadační fond , registrovaná církev nebo náboženská
společnost nebo jimi zřízená tzv. církevní právnická osoba, a které současně
vykonávají veřejně prospěšnou činnost
• Organizační složky státu
• Příspěvkové organizace organizačních složek státu

• Příspěvkové organizace zřízené MŠMT
• Územní samosprávné celky
• Příspěvkové organizace územních samosprávných celků

• Zájmová sdružení právnických osob nebo spolky – mikroregion
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Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Partnerství
Žadatelé mohou projekt realizovat samostatně nebo ve spolupráci
s partnerem/partnery.
Oprávnění partneři

Subjekty vymezené ve výzvě jako oprávnění žadatelé a příspěvkové organizace
organizačních složek státu.
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Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Cílová skupina
• děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
• děti a žáci ve školách/třídách samostatně zřízených pro děti a žáky
se zdravotním postižením a absolventi praktických škol jednoletých
a dvouletých do jednoho roku po ukončení školní docházky – povinná
cílová skupina pro aktivitu č. 2
• děti a žáci, pokud jsou aktivity realizovaného projektu zaměřeny
na vytváření inkluzivního prostředí ve škole, školském zařízení pro
zájmové vzdělávání a organizacích působících v oblasti volného času
dětí a mládeže
• osoby podílející se na výchově dítěte
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Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Další oprávněné cílové skupiny
• pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení
• pracovníci škol a školských zařízení působící v oblasti vzdělávání

• pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních
služeb
• zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol a školských zařízení

• veřejnost
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Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Povinná aktivita
Aktivita č. 1: Řízení projektu

Povinně volitelné aktivity
Aktivita č. 2: Podpora pedagogických pracovníků při realizaci tranzitních
programů a ucelených programů připravujících na samostatný způsob života

Aktivita č 3: Posilování kompetencí pedagogických pracovníků škol, školních
poradenských pracovišť a školských poradenských zařízení v oblastech:
prevence a stabilizace problémového chování dětí a žáků, managementu
třídy, rozvoje psychosociálních kompetencí, seberegulace a práce s emocemi,
rozvoje kompetencí pro včasné rozpoznání ohrožených dětí, mezioborovou
spolupráci v podpoře duševního zdraví dětí a péče o vlastní duševní zdraví
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Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Povinně volitelné aktivity
Aktivita č. 4: Transformace současného modelu služeb školských zařízení pro
výkon ústavní a ochranné výchovy do služeb prevence a včasné intervence
s cílem prevence institucionalizace a zkrácení pobytu dítěte v systému ústavní
péče a ochranné výchovy.
Volitelné aktivity
Aktivita č. 5: Zpracování návrhů na úpravu Rámcových vzdělávacích programů
pro obor vzdělání praktická škola jednoletá a dvouletá
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Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Komplementární vazby
Aktivita č. 2 Podpora pedagogických pracovníků při realizaci tranzitních
programů a ucelených programů připravujících na samostatný způsob
života
Integrovaný regionální operační program, PO2 Zkvalitnění veřejných služeb
a podmínek života pro obyvatele regionů, výzva č. 86 Infrastruktura
vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu
a k samostatnému způsobu života
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Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Příprava výzvy
• Návrh věcného zaměření výzvy byl projednán a schválen na 16. jednání
PKP dílčí pro PO3 dne 11. dubna 2019
• Zveřejnění avíza: srpen 2019
• Vyhlášení výzvy: 30. srpna 2019
• Zahájení příjmu žádostí o podporu: 30. srpna 2019
• Ukončení příjmu žádostí o podporu: 27. listopadu 2019
• Nejzazší datum ukončení fyzické realizace: 31. prosince 2022
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Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Metodika výběru operací včetně hodnoticích kritérií pro výzvu
( viz podkladové materiály)
• Kolová výzva, jednokolový model hodnocení
• Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti
• Věcné hodnocení – provádí hodnoticí komise
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Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
- uplatnění článku 13 nařízení o ESF
V rámci předkládané výzvy by možnost mohla nastat vzhledem
k podporovaným aktivitám výzvy, jejichž cílem je zavedení nových výchovně
vzdělávacích služeb, případně konceptů podpory pedagogických pracovníků,
které jsou realizovány v zahraničí i mimo EU, konkrétně v Norsku a Švýcarsku.
V rámci výzvy je podporována realizace krátkodobých stáží, případně
vzdělávacích aktivit přímo v zahraničních organizacích. Tyto stáže budou
realizovány prioritně pedagogickými pracovníky škol a školských zařízení,
zaměstnanci státní a veřejné správy působícími ve vzdělávací politice
za podpory realizačního týmu projektu.
V případě vystoupení Velké Británie z EU bude pro potřeby této výzvy
způsobilé i území Velké Británie a bude zahrnuto pod výjimku dle čl. 13 ESF
Nařízení.
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Výroční zpráva o implementaci programu za rok 2018
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Podkladové materiály č. 3.1.1 až 3.1.3
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Výroční zpráva OP VVV za rok 2018
• ŘO OP VVV prostřednictvím Výroční zprávy informuje o stavu a pokroku
v implementaci operačního programu za uplynulý rok 2018
• Struktura zprávy je v souladu s požadavky Evropské komise, je
zpracovávána v předdefinovaných formulářích v MS2014+
• Součástí VZ OP VVV 2017 je i shrnutí pro veřejnost, které bude
po schválení zprávy EK zpřístupněno na webových stránkách
• Zpráva byla projednána a schválena poradou vedení MŠMT dne
14. května 2019
• Připomínky členů MV byly vypořádány – viz připomínkové listy
v podkladech

• Po projednání a schválení na zasedání Monitorovacího výboru OP VVV
bude zpráva elektronicky odeslána Evropské komisi ke schválení
prostřednictvím informačního systému SFC2014
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Informace o realizaci IPs
+ přílohy k prezentaci č. 6a– 11b
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Přehled IPs

Podrobný přehled stavu projektů a kontaktů je v přílohách č. 2 a 3 k prezentaci
Přehled organizací zapojených do realizace projektů IPs je v příloze č. 5 k prezentaci

Název projektu

Příjemce /
Stav projektu
Žadatel

Podpora krajského akčního plánování (P-KAP)

NÚV

1. března 2016 zahájena realizace

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP)

NIDV

1. března 2016 zahájena realizace

Podpora kvalitních poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
zaměřených na podporu inkluze: Kvalita – Inkluze – Poradenství – Rozvoj (KIPR)

NÚV

1. května 2016 zahájena realizace

Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami (IKV/KPSVL)

ÚV ČR

1. července 2016 zahájena realizace

Podpora práce učitelů (PPUČ)

NÚV

1. prosince 2016 zahájena realizace

Komplexní systém hodnocení (KSH)

ČŠI

1. února 2017 zahájena realizace

Národní centrum pro elektronické informační zdroje – CzechELib

NTK

1. ledna 2017 zahájena realizace

Modernizace odborného vzdělávání (MOV)

NÚV

1. května 2017 zahájena realizace

Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem (APIV A)

NÚV

1. května 2017 zahájena realizace

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B)

NIDV

1. dubna 2017 zahájena realizace

Implementace kariérního systému učitelů (IMKA)

NIDV

Prevence a transformace ústavní výchovy ve školských zařízeních pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy (PARK)

NÚV

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO)

NIDV

Realizace předčasně ukončena
k 31. červenci 2017
Žádost o podporu nesplnila podmínky
věcného hodnocení k 19. prosinci 2017
1. ledna 2018 zahájena realizace
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Specifika IPs
HPM – klíčová role pro úspěšnou realizaci projektu
• Aktivní znalosti a zkušenosti v projektovém řízení podle metodiky:

o PRINCE2TM - akceptovatelný certifikát potvrzující absolvování zkoušky
kategorie Practitioner
o IPMA - akceptovatelný certifikát potvrzující absolvování zkoušky
kategorie A, B nebo C
• Výběr HPM probíhá prostřednictvím výběrového řízení a musí být potvrzen
ŘV projektu

• Stanoveny povinné a doporučené nástroje pro řízení projektu
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Pokrok v realizaci prezentovaných IPs k 31. květnu 2019
Zkrácený
název
projektu

Zahájení
realizace

Fáze
realizace

Ukončení
realizace

Rozpočet projektu

Schválené vyúčtování
Schválené
v Kč
vyúčtování v %

Pochybení
(NZV + NES)

P-KAP

1. 3. 2016

31. 12. 2021

55 %

275 930 531,20 Kč

118 859 875,16 Kč

43,08%

3 380 006,29 Kč

KIPR

1. 5. 2016

31.1. 2020

82 %

143 040 500,00 Kč

96 614 664,87 Kč

67,54%

309 613,67 Kč

PPUČ

1. 12. 2016

30.11. 2021

50 %

98 700 000,00 Kč

39 882 597,15 Kč

40,41%

430 100,11 Kč

MOV

1. 5. 2017

30. 4. 2020

69 %

96 964 737,00 Kč

45 667 554,57 Kč

47,10%

21 347,30 Kč

SRP

1. 3. 2016

30. 11. 2021

56 %

239 242 886,00 Kč

76 840 772,08 Kč

32,12%

322 837,71 Kč

SYPO

1. 1. 2018

31. 10. 2022

29 %

348 415 000,00 Kč

27 396 951,69 Kč

7,86%

4 266,10 Kč

APIV A

1. 5. 2017

30. 4. 2022

42 %

156 620 749,00 Kč

21 408 782,39 Kč

13,67%

20 590,48 Kč

APIV B

1. 4. 2017

31. 3. 2022

43 %

184 159 880,00 Kč

40 711 002,20 Kč

22,11%

18 733,67 Kč

CzechELib

1. 1. 2017

31. 12. 2022

43 %

1 296 971 223,63 Kč

280 374 182,94 Kč

21,62%

931 805,29 Kč

KSH

1. 2. 2017

31. 1. 2022

47 %

248 675 150,00 Kč

71 843 287,92 Kč

28,89%

99,00 Kč

IKV

1. 7. 2016

30. 4. 2022

49 %

228 819 380,00 Kč

70 667 021,97 Kč

30,88%

216,00 Kč

-

-

-

3 317 540 036,83 Kč

890 266 692,94 Kč

-

5 439 615,62 Kč

Celkem
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Zajímavosti prezentovaných IPs

P-KAP - 701
KIPR - 9
PPUČ - 768
MOV - 52
SRP - 70
SYPO - 498
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Kontaktní osoby prezentovaných IPs
Projekt

Hlavní projektový manažer

Email

Webové stránky projektu

P-KAP

Mgr. Ivo Jupa

ivo.jupa@nuv.cz

http://www.nuv.cz/p-kap

KIPR

Mgr. Petra Kolářová

petra.kolarova@nuv.cz

http://www.nuv.cz/kipr

PPUČ

Mgr. Petr Naske

petr.naske@nuv.cz

http://www.nuv.cz/projekty/ppuc

MOV

Ing. Martina
Ondrouchová

martina.ondrouchova@
nuv.cz

http://www.nuv.cz/projekty/mov

SRP

Mgr. Petr Valenta,
Ph.D.

valenta@nidv.cz

http://www.nidv.cz/projekty/aktualniprojekty-esif/165-strategicke-rizeni-aplanovani-veskolach-a-v-uzemich

nekola@nidv.cz

http://www.nidv.cz/projekty/aktualniprojekty-esif/272-system-podporyprofesniho-rozvoje-ucitelu-a-reditelu

SYPO

Mgr. Jiří Nekola
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Podpora budování kapacit pro rozvoj základních
pre/gramotností v předškolním a základním
vzdělávání - Podpora práce učitelů
+ přílohy k prezentaci č. 9a – 9b
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PPUČ – kampaň GRAMOTNOSTI.PRO život
Stanovený cíl / výstup:
• Realizace komunikační kampaně – Gramotnosti.pro život – Učíme
v souvislostech – tvoříme 1xtýdně blogový příspěvek pro učitele MŠ/ZŠ
s inspiracemi do výuky dostupnými pod otevřenou licencí na RVP.CZ

Naplnění ve sledovaném období:
• Počet návštěv blogů se průběžně zvyšuje, náměty jsou šířeny newsletterem
(cca 450 odběratelů) a do sítě pilotních škol.

• Šíříme (s NIDV) info i pro realizátory IPo MAP (gramotnosti.pro/MAP).
• Stále hledáme autory a spolupracující organizace na zviditelnění
gramotností mimo doménové obory, kterými jsou M (MG), ČJ (ČG),
INFORMATIKA (DG).
• Byla vydána příručka pro směřování projektů „šablon OP VVV pro ZŠ/MŠ“
pro rozvíjení gramotností žáků.
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PPUČ – kampaň GRAMOTNOSTI.PRO život
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PPUČ – složky gramotností pro učitele a odborníky
Stanovený cíl / výstup:

• Nabídnout učitelům MŠ/ZŠ popis očekávaných výsledků učení čtenářské,
matematické a digitální gramotnosti, které jsou využitelné k reflexi
a uvědomění si potenciálu gramotností v konkrétních aktivitách
s dětmi/žáky v různých oborech/předmětech/činnostech.
• Sjednotit mezi odborníky výchozí materiál pro přemýšlení o složkách
a vymezení gramotností, i na základě již všech proběhlých projektů.
Naplnění ve sledovaném období:

• Všechny výstupy jsou využívány při profesním rozvoji školních a regionálních
koordinátorů gramotností v pilotních školách.
• Podklady jsou šířeny pro další projekty v OP VVV na gramotnosti pomocí
webových speciálů – www.gramotnostiproucitele.cz
• Všichni učitelé MŠ/ZŠ mají nyní k dispozici manuál pro doporučený způsob
práce s výsledky učení gramotností v praxi školy.
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PPUČ – složky gramotností pro učitele a odborníky
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PPUČ – metodická podpora pilotních škol
Stanovený cíl / výstup:

• Podpora konkrétních MŠ/ZŠ v identifikaci vlastních silných stránek v rámci již
probíhajících aktivit učitelů s žáky, posilování schopnosti školy vytvořit si
vlastní systém rozvoje gramotností (na skupině vybraných učitelů) a zajistit
příslušnou reflexi intervencí ve výuce/v aktivitách s dětmi.
Naplnění ve sledovaném období:
• Projekt spolupracuje s 36 školami, průběžně vyhodnocuje kritická místa pro
jednotlivé školy a pomáhá zpřesnit rozvojové plány na další období.

• Podporujeme a školíme školní i regionální koordinátory gramotností –
posilujeme jejich dovednosti vést reflektivní praxi s učiteli.
• Užší provázání s jarními společenstvími praxe, výměny zkušeností a příkladů
dobré praxe.
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PPUČ – metodická podpora pilotních škol
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PPUČ – doporučení pro systém i praxi škol
Stanovený cíl / výstup:
• Uspořádat 2x ročně pro každou sledovanou gramotnost odborné panely
pro 30-50 účastníků s cílem formulovat doporučení pro realizátory
projektů k tématice gramotností v území a pro sdílení zkušeností
• Uspořádat pro jednotlivé vzdělávací oblasti setkání učitelů škol
se zacílením na rozvoj gramotností v konkrétních oborech/oblastech
(„společenství praxe“).
Naplnění ve sledovaném období:
• Veškerá doporučení odborných panelů byla promítnuta rovnou
do koncepčních výstupů projektu, posloužila jako zdroj inspirací pro obsah
kampaně Gramotnosti.pro. Projekt projedná systémová doporučení
na fórech odborných panelů.
• Ve vazbě na intervenci povinných pracovních skupin MG a ČG pro IPo
MAPII bylo zahájeno vydávání občasníků pro tuto cílovou skupinu.
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PPUČ – doporučení pro systém i praxi škol
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PPUČ – digitální dovednosti učitelů
Stanovený cíl / výstup:
• Připravit pro zástupce MŠ/ZŠ podklad, na základě kterého mohou
plánovat zacílení vlastního profesního rozvoje v digitálních dovednostech.
• Připravit
odpovídající
rámec
digitálních kompetencí
učitelů
pro systémové aktivity a zacílení obdobných aktivit v jiných projektech.
Naplnění ve sledovaném období:
• K dispozici je učitelům a odborné veřejnosti překlad DigCompEDU rámce
z angličtiny do českého jazyka, vznikl navazující rámec digitálních
kompetencí učitelů, který schválilo MŠMT jako výchozí rámec pro profesní
podporu učitelů i přípravu budoucích učitelů.
• Připravujeme sebehodnotící aplikaci Profil Učitel21 na Metodickém portálu
RVP.CZ.

76

PPUČ
– digitální
dovednosti
učitelů
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PPUČ – kvalita vzdělávacích materiálů
Stanovený cíl / výstup:
• Pro interní testovací práce připravit reputační systém napojený
na Metodický portál RVP.CZ – metasystém umožňující automatizovaně
vyhodnocovat míru používání materiálů a deklarovanou kvalitu
samotnými uživateli.
• Zpřesňovat se zástupci cílové skupiny konkrétní kroky při inovacích RVP.CZ,
hlavní zacílení bude na personalizaci služeb dle profilů uživatelů.
Naplnění ve sledovaném období:
• Dokončeny testy reputačního systému, probíhá průběžně napojování
na jiné informační systémy a databáze (domino.nidv.cz, DB OP VVV,
KhanovaSkola.cz, HistoryLab.cz, …).
• Kampaň technologických inovací Metodického portálu inovujeme.rvp.cz
průběžně probíhá a získáváme podněty zástupců cílové skupiny.
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PPUČ – kvalita vzdělávacích materiálů
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PPUČ – plán květen 2019 až prosinec 2019
Výhled do dalšího sledovaného období (cca 6 měsíců):

• S učiteli a pro učitele MŠ/ZŠ vytvoříme další náměty na učební činnosti
dětí/žáků doplněné o příklady konkrétních úloh – získají na příkladech
konkrétnější představy o potenciálu gramotností pro své aktivity s žáky.
• Pro cca 300 učitelů MŠ/ZŠ zorganizujeme setkání „společenství praxe“
na téma „kvalita rozvoje gramotností v praxi MŠ/ZŠ“ pro jednotlivé vzdělávací
oblasti.
• Budeme dále podporovat celou síť 36 pilotních škol.

• Budeme vyjednávat o dalších partnerech reputačního systému EMA.RVP.CZ.
• Dokončíme sebehodnotící aplikaci Profil Učitel21.
• Průběžně budeme s odborníky, zástupci MAP, KAP a dalších projektů OP VVV
v rámci odborných panelů formulovat doporučení pro praxi škol i doporučení
pro systémová opatření na úrovni MŠMT a zřizovatelů škol.
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Děkuji za pozornost!
Petr Naske, manažer projektu
www.ppuc.cz

základní informace o projektu

www.gramotnosti.pro

stálá kampaň gramotností v praxi školy

www.gramotnostiproucitele.cz

rozdělovník online služeb projektu
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Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů
(SYPO) – NIDV
+ přílohy k prezentaci č. 11a – 11b
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Projekt „SYPO" – Klíčová aktivita Kabinety
Stanovený cíl / výstup:
• Model profesní podpory učitelů prostřednictvím metodických kabinetů
• Pilotně ověřit metodické kabinety
• Vytvořit síť ICT metodiků

Naplnění ve sledovaném období:
• Osnova modelu systému metodické podpory
• Sestaveny kabinety ICT, MATEMATIKA, ČJ+Literatura – zahájena činnost
(národní kolokvia)
• Zahájeny ICT konzultace (498 konzultačních šetření)

Projekt „SYPO" – Klíčová aktivita Management
Stanovený cíl / výstup:
• Model systému podpory ředitelů
• Pilotně ověřit a implementovat Stálou konferenci ředitelů
Naplnění ve sledovaném období:

• Model pozastaven z důvodu propojení na „Standard ředitele“
• Ustavena Stálá konference ředitelů a zahájení činnosti
• Zahájena vlastní podpora (oblastní konference)

• Strategie 2030

Projekt „SYPO" – Klíčová aktivita Začínající učitel
Stanovený cíl / výstup:
• Ucelený systém podpory začínajících učitelů
• Proškolit vybrané skupiny v problematice adaptace
Naplnění ve sledovaném období:

• Model a příručky pro jednotlivé cílové skupiny
• Zahájena pilotáž (50 škol)
• Nábor do podpory (350 škol)

Projekt „SYPO„ - výhled do dalšího období
Výhled do dalšího sledovaného období (cca 6 měsíců):
• Pokračování pilotáže kabinetů, začínajících, Stálé konference ředitelů
(SKŘ)
• Přímá podpora učitelů v kabinetech (webináře)
• Přímá podpora ředitelů (oblastní konference a další aktivity)
• Přímá podpora začínajících (semináře, e-learningy)
• Celostátní konference
• Výjezdy do zahraničí
• Odborné panely
• 2. tisková konference

Projekt „SYPO„
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Děkuji za pozornost
Jiří Nekola
nekola@nidv.cz

776 222 888
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Diskuse k IPs:
• Podpora kvalitních poradenských služeb ve školách a školských
poradenských zařízeních zaměřených na podporu inkluze (KIPR) – NÚV
• Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) – NIDV
• Podpora práce učitelů (PPUČ) – NÚV

• Modernizace odborného vzdělávání (MOV) – NÚV
• Podpora krajského akčního plánování (P-KAP) – NÚV
• Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) – NIDV
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Přehled prezentovaných IPs na dalším zasedání MV

• Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem (APIV A) – NÚV
• Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B) – NIDV
• Národní centrum pro elektronické informační zdroje (CzechELib) – NTK
• Komplexní systém hodnocení (KSH) – ČŠI

• Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými
lokalitami (IKV) – ÚV
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Informace ŘO k Evaluaci IPs: IKV, KIPR, P-KAP a SRP
+ přílohy k prezentaci č. 12 – 14

91

Evaluace IPs IKV
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2. Průběžná zpráva z evaluace projektu IKV
Šetřená témata:
Vnímání přínosu projektu aktéry v podpořených lokalitách
Zhodnocení nastavení evaluace zakotvené v projektu IKV
Zapracování doporučení z předchozí zprávy
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Vnímání přínosu projektu aktéry v lokalitách
Hodnocení přínosu probíhá kontinuálně na 15 parametrech.
• Činnost ASZ hodnocena jako přínosná
V žádném z hodnocených parametrů nebyl zaznamenán výrazný odklon oproti
očekávání.
• Strategické dokumenty jsou již většinou schváleny
o Mírné změny (posun) - zvýšení povědomí o schvalování SPSZ, MPI
• Spolupráce na místní úrovni funguje
o Mírné změny (posun) - snížení kvality/obsahu diskuse na pracovních
skupinách

94

Pracovní skupiny pro vzdělávání
Pozitivní vnímání PS

• Probíhají v souladu s nastaveným plánem - technicky i organizačně PS
zajištěny dobře
• Zapojeni všichni aktéři - oceňována možnost diskuse aktérů z různých oblastí
Negativní vnímání PS
• Někteří zástupci škol nejsou naklonění inkluzi (význam facilitace, moderace
ze strany pracovníků ASZ)
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Stav metodického nastavení evaluace
• Systém nastavení evaluace teprve v přípravě, dochází k proměnám.
• Realizátor ustoupil od záměru plošného hodnocení dopadu všech
charakteristik sociálního vyloučení, dopadová evaluace bude nastavena
konkrétně v úrovni lokalit (dle specifik MPI).
• Metodické nastavení evaluace může vést ke kvalitní dopadové evaluaci,
ale existují podstatná rizika, na kterých je nutné pracovat a eliminovat je.
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Doporučení
• Dopracovat systém evaluačních nástrojů (souvisejících dokumentů)
• Systémově proškolit a vést pracovníky, kteří budou realizovat dopadové
evaluace v lokalitách
• Realizovat aktivity k věcnému hodnocení projektu (hodnocení
partnerství, projektového poradenství, popř. postojů k inkluzivnímu
vzdělávání)
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Zapracování doporučení z předchozí zprávy

• Zvýšit kredit nových lokálních konzultantů

• Předávat a sdílet informace o působení projektů
• Zvážit sdílení Průběžných sebehodnotících zpráv mezi dalšími členy
realizačního týmu

Přijata opatření ke snížení fluktuace a k podpoře ke sdílení a předávání
informací externě i interně.
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Evaluace IPs KIPR
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Zapracování předchozích doporučení
Zaměřit se na důkladné plánování aktivit v rámci KA4 (Integrace
podpůrných opatření) a KA6 (Vzdělávání)

• Realizovány vzdělávací aktivity ve všech vzdělávacích modulech
• Počet případových konferencí (28) naplněn
Zvážit zavedení jednotné platformy s možností sdílet informace
• Vytvořena platforma pro setkávání odborníků
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KA 2 Spolupráce
Odborné panely
• Organizace panelů hodnocena pozitivně
• Nižší účast
• Vnímání přínosnosti projektu pro vzdělávací systém ČR se zvýšilo
Spolupráce probíhá se všemi definovanými skupinami aktérů

• APIV A, MOV, P-PUČ, P-KAP a dále AZS, MPSV, OSPOD, NEPES, ISPA
a vysoké školy
• Zvýšilo se pozitivní vnímání užitečnosti účasti na realizaci projektu KIPR
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KA 6 Vzdělávání
135 školení - 2435 účastníků (leden-říjen 2018)
• Očekávání účastníků naplněna ( 90 % a 86 %)
• Přínosnost školení hodnocena pozitivně (89 % a 87 %)
• Mírný nárůst neutrálních a negativních odpovědí
Konkrétní přínosy:

• Schopnost vhodnějšího využívání podpůrných opatření pro žáky s SVP
• Usnadnění práce se žáky s SVP
Návrhy na zlepšení vzdělávacích aktivit

• Zařazení více praktických příkladů z praxe či praktické vyzkoušení
postupu/metody.
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Závěry a doporučení
• Spolupráce probíhá, a to se všemi definovanými skupinami aktérů
• Zvýšilo pozitivní vnímání přínosnosti projektu a vnímání jeho užitečnosti
• Nižší účast na odborných panelech

• Očekávání účastníků školení byla naplněna
• Přínos vzdělávání hodnocen pozitivně
• Nebyla formulována doporučení k hodnoceným KA
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Evaluace IPs SRP, P-KAP
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2. Průběžná zpráva z evaluace akčního plánování
(SRP, P-KAP, MAP, KAP)
A.4 Do jaké míry byli klíčoví aktéři spokojeni s metodickou podporou
ze strany IPs SRP a IPs P-KAP?
Vyhodnocení metodické podpory pro realizátory MAP (71 MAS, 45 obcí)
Vyhodnocení metodické podpory pro příjemce šablon (249 ZŠ/MŠ, 20 ZUŠ,
32 SV3, 1 ŠD )
Vyhodnocení metodické podpory pro realizátory KAP (14 krajů)
Vyhodnocení metodické podpory pro realizátory ŠAP/PA (315 ŠAP, 38 PA)
A.5 Do jaké míry jsou vytvořená partnerství v územích funkční i po
ukončení podpory?
(celkem 370: z hlavních skupin

114 členů realizačního týmu, 180 škol,
33 zřizovatelů, 18 organizací zájmového a neformálního vzdělávání)
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Závěry
Vazba na činnost P-KAP
Prostor pro zlepšení
• zpoždění metodické podpory na počátku, kdy tvorba KAP I předcházela
aktivitám a metodické podpoře ze strany P-KAP
• (jen) pro 1/3 zástupců škol je ŠAP přínosný pro zkvalitnění práce školy, PA
42 %

Pozitiva
• metodická podpora pro přípravu a realizaci KAP ze strany P-KAP se
postupně zlepšila a dohnala počáteční zpoždění
• metodická podpora ze strany projektu P-KAP byla přínosná pro více než
90 % realizátorů ŠAP
• rozsah informací pro zpracování ŠAP měly školy dostatečný
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Závěry
Vazba na činnost SRP

Negativa
• obecně problémy spojené s přenosem informací a interpretací metodických
podmínek MŠMT třetí stranou (NIDV)

Pozitiva
• metodická podpora se postupně v čase zlepšuje (patrný rozdíl se spokojeností u MAP
I a MAP II). Jedná se o důsledek pozdního zahájení realizace projektu SRP s ohledem
na začátek přípravy MAP I.
• téměř všichni (94 %) oslovení manažeři MAP II považují MAP za přínosný
• 3/4 manažerů MAP pozitivně hodnotí podporu ze strany Centra podpory v kraji
• 83 % manažerů MAP vyzdvihuje MAP jako vhodný nástroj pro rozvoj partnerství
• 2/3 manažerů MAP vidí MAP jako vhodný nástroj pro zkvalitnění vzdělávání v území
a pro posílení strategického plánování
• metodickou podporu ze strany SRP hodnotí kladně přes 90 % příjemců projektů
šablon (z těch, kteří podporu využili)
• šablony považuje za vhodný nástroj pro předkládání projektů 92 % příjemců projektů
šablon
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Doporučení
• Zohlednění zjištění na úrovni jednotlivých krajů k posílení a optimalizaci
fungování partnerství
• Adekvátní podpora ze strany odborných garantů pro KAP
• Adekvátní podpora ze strany garantů intervencí pro KAP
• Zaměřit se na skutečně nosné aktivity v rámci KAP
• Zvýšit rozsah PA využívající individuální podporu
• Semináře pro ŠAP/PA naplnit konkrétním obsahem
• Zaměřit se na skutečně nosné aktivity v rámci ŠAP/PA
• Náprava funkčnosti některých Center podpory
• Zajistit vyšší informovanost o možnosti využití individuální podpory pro
realizátory MAP
• Zajistit vyšší povědomí o možnostech podpory z projektu SRP pro žadatele
projektů šablon
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Zapracování předchozích doporučení
Jednotnější přístup při přípravě a metodickém nastavení KAP II (P-KAP)
 Z hlediska struktury věcný obsah kapitol KAP II vychází z Metodického
pokynu pro KAP II
Zvážit možnosti maximální koncentrace poskytování informací pro
konkrétní cílové skupiny (SRP)
 Byla provedena revize komunikační strategie projektu ve vztahu k cílovým
skupinám a nastaven jednotný systém předávání informací

Informování realizátorů o smyslu zpráv z vnitřní evaluace a jejich využití
v rámci komunikace s manažery projektů (projektovými týmy)
 Sdíleno a diskutováno s manažery projektů/projektovými týmy skrze
pracovní skupinu Vzdělávání Národní sítě MAS
 Prezentováno na Kulatém stole k MAP
 Zohledněny pro tvorbu Postupy MAP II
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Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK)
a programové období 2021 – 2027
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Cíle politik 2021 - 2027
1. Inteligentní Evropa díky inovativní a inteligentní ekonomickou
transformaci

2. Zelenější, nízkouhlíková a odolná Evropa díky podpoře čisté
a spravedlivé transformace energetiky, zelených a modrých investic,
oběhového hospodářství, přizpůsobení se změnám klimatu a prevence
a řízení rizik
3. Více propojená Evropa zvýšením mobility a regionální ICT konektivity
4. Sociálnější Evropa – provádění evropského pilíře sociálních práv
5. Evropa bližší občanům – trvale udržitelný a integrovaný rozvoj městských,
venkovských a pobřežních oblastí prostřednictvím místních iniciativ
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Návrh struktury OP JAK
Prioritní osa

Specifický cíl

1 prioritní osa zaměřená na cíl SC a)i)
posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií;
politiky 1
Inteligentnější Evropa díky
podpoře inovativní a
inteligentní ekonomické
transformace
2 prioritní osa zaměřená na cíl
politiky 4
Sociálnější Evropa díky
provádění evropského pilíře
sociálních práv

FOND
ERDF

SC a)iv)
rozvoj dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci a podnikání;

ERDF

SC d)ii)
zlepšení přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a
celoživotního učení pomocí rozvoje infrastruktury;
SC iv)
zvýšit kvalitu, účinnost a relevantnost systémů vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce,
aby se podpořilo získávání klíčových kompetencí včetně digitálních dovedností;

ERDF

SC v)
podporovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich
úspěšnému ukončení, a to zejména pro znevýhodněné skupiny, od předškolního vzdělávání a
péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu až po terciární úroveň, jakož
i vzdělávání a studium dospělých, včetně usnadnění vzdělávací mobility pro všechny;

ESF

SC vi)
podporovat celoživotní učení, zejména flexibilní možnosti rozšiřování dovedností a
rekvalifikace pro všechny s ohledem na digitální dovednosti, lépe předvídat změny a nové
požadavky na dovednosti vycházející z potřeb trhu práce, usnadnit přechody mezi
zaměstnáními a podporovat profesní mobilitu;

ESF

ESF
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Hraniční oblasti a překryvy v OP JAK
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
• podpora a strategické řízení výzkumu a vývoje
(např. spolupráce výzkumných organizací a podniků, transfer technologií)
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
• oblast dalšího vzdělávání, respektive občanského vzdělávání, a sociálního
začleňovaní zahrnující sociální opatření, včetně podpory školního
stravování jako součásti inkluzivního vzdělávání
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)
• oblast infrastruktury pro vzdělávání
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Hlavní strategické dokumenty OP JAK
• Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+
• Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké
a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na roky 2016–2020 a Strategický záměr pro
oblast vysokých škol na období od roku 2021
• Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2019–2023
• Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2016–2020 a Národní
politika výzkumu, vývoje a inovací ČR 2021+
• Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR (2014–2020)
a Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci 2021+ (tzv. Národní
RIS3 strategie)
• Inovační strategie ČR 2019–2030
• Cestovní mapa ČR velkých výzkumných infrastruktur pro léta 2016 až 2022 a její
aktualizace
• Iniciativa Průmysl 4.0
• Digitální Česko
• Strategie regionálního rozvoje
• Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského
kraje
• Výstupy evaluací
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Finanční aspekty 2021 - 2027

Fond/Alokace

2014 - 2020

2021 - 2027

ESF

3,467 mld. €

2,737 mld. €

11,944 mld. €

10,524 mld. €

2014 - 2020

2021 - 2027

50 %

40 %

80 % / 60 %

55 %

85 %

70 %

ERDF

Kategorie regionů /EU spolufinancování
Více rozvinuté regiony
(Praha)
Přechodové regiony
(Střední Čechy, Jihozápad, Jihovýchod)
Méně rozvinuté regiony
(ostatní regiony)
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Finanční aspekty 2021 - 2027

Fond/Alokace

2014 - 2020

2021 - 2027

ESF

3,467 mld. €

2,737 mld. €

11,944 mld. €

10,524 mld. €

2014 - 2020

2021 - 2027

50 %

40 %

80 % / 60 %

55 %

85 %

70 %

ERDF

Kategorie regionů /EU spolufinancování
Více rozvinuté regiony
(Praha)
Přechodové regiony
(Střední Čechy, Jihozápad, Jihovýchod)
Méně rozvinuté regiony
(ostatní regiony)
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Témata k řešení na úrovni ČR
• Míra spolufinancování příjemců
(rozhodnutí v gesci Ministerstva financí)
• Ex-ante vs. ex-post způsob financování
(rozhodnutí v gesci Ministerstva financí)
• Financování Prahy
(rozhodnutí v gesci vedení Hl. města Prahy, MMR, nutná dohoda mezi ŘO)

• Kategorie regionů
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Harmonogram přípravy OP JAK
ÚKOL

GESTOR

TERMÍN

Přípravný výbor OP JAK – 1. jednání

MŠMT

29. 5. 2019

Informace pro MMR o postupu přípravy OP JAK

MŠMT

31. 5. 2019

Tematická pracovní skupina – 1. jednání

MŠMT

červen 2019

Vyjádření MMR k intervenční logice MŠMT

MMR

30. 6. 2019

Informace o přípravě OP JAK vládě

MMR

31. 7. 2019

Tematická pracovní skupina – 2. jednání

MŠMT

září 2019

Vzájemné odsouhlasení intervenční logiky mezi ŘO a MMR MŠMT/MMR 30. 9. 2019
Projednání části VaV s RVVI

MŠMT

listopad 2019

Tematická pracovní skupina – 3. jednání

MŠMT

listopad 2019

Přípravný výbor – 2. jednání

MŠMT

prosinec 2019/leden 2020

Finalizace věcné části OP

MŠMT

prosinec 2019/leden 2020

Příprava předložení OP vládě + vyjednávání s EK

MŠMT/MMR 1. polovina 2020

Finální podoba intervenční logiky

MŠMT

Do 2 měsíců od schválení programu EK

Zahájení nového OP

MŠMT

2021
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VÁŠ NÁZOR NÁS ZAJÍMÁ
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ZADEJTE PROSÍM
DO SVÉHO PROHLÍŽEČE
V TELEFONU/POČÍTAČI

KAHOOT.IT
Wi-Fi: msmt
Heslo: jakomensky
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Realizace projektů
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
z výzev pro strukturálně postižené regiony
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Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad
Labem

RESTART Projects
speaker: Ing. František Podrápský, Project Manager

UNIVERSITY
UJEP

• 8 faculties (plus 11 clinics with hospital cooperation)
• multidisciplinary field of education
• 8 250 students

• 854 staff (inc. academic, administration and management) in FTE
• of whom 410 researchers (of whom 154 women) in FTE
• 132 (R1) | 149 (R2) | 129 (R3, R4)

UNIVERSITY – PROJECTS (2014–2020)

• Participation of all 8 faculties
• Total 39 projects (31 as lead applicant | 8 as co-applicant)

• Operational Programme Research, Development and Education (33)
• Operational Programme Enterprise and Innovation for Competitiveness (5)
• Operational Programme Employment (1)
• Total amount for university per 39 projects – 87 686 142 € (2,21 bil. CZK)
• Co-financing from university – 4 592 483 € (114,8 mil. CZK)

RE:START PROGRAM (University – 1 ESF and 2 ERDF projects)

ESF call for HEIs – Structurally affected regions (Call No 02_18_058)
U21 - Univerzita reflektující problémy regionu severozápadních Čech
(U21-REPROREG) (4 mil. €; 100 mil. CZK)
• innovation of engineering programs (+ new)
• innovation of health programs (+ new)
• innovation of art and design programs
ERDF call for HEIs – Structurally affected regions (Call No 02_18_059)

U21 - Výstavba výukových prostor pro zdravotnické a technické studijní programy
(U21-RESTAV) (26,5 mil. €; 662,5 mil. CZK)
• innovation of engineering programs (expansion)
• innovation of health programs (new building)

U21 - Výstavba výukových prostor pro FUD (U21-REART) (1,73 mil. €; 43,3 mil. CZK)
• innovation of art and design programs (completion)

RE:START PROJECTS

• projekty jsou realizovány v souladu se Strategickým rámcem hospodářské
restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje
• realizace našich tří projektů je navzájem komplementárně provázána

Projekt U21-REPROREG zahrnuje širokou škálu aktivit zaměřených
na zkvalitnění výuky, rozvoj výstupních kompetencí absolventů a rozšíření
nabídky studijních programů, na zvýšení odborných kompetencí akademických
pracovníků, snižování studijní neúspěšnosti a zvýšení zájmu o studium na VŠ
a na efektivitu řídících procesů na UJEP, vše s důrazem a vazbou na cíl přispívat
maximálně k rozvoji Ústeckého kraje a řešení jeho stávajících problémů jakožto
strukturálně postiženého regionu.

KA 02-04 Podpora a rozvoj studijních programů na FSI, FSZ a FUD UJEP
KA 05-07 Zkvalitnění vzdělávání na FSE, FF a FŽP
KA 08

Rozvoj podpůrných služeb pro studenty se specifickými potřebami

KA 09

Rozvoj podpůrných služeb pro efektivní řízení na UJEP

KA 10

Univerzita

Current building of Faculty of Health Studies (centre of city)

New building of Faculty of Health Studies

New building of Faculty of Health Studies (1st floor)

New building of Faculty of Health Studies (3rd floor)

New building of Faculty of Health Studies – final building permit

current
building
expansion
CEMMTECH

University Campus – Faculty of Mechanical
Engineering expansion – CEMMTECH building

current building

expansion
CEMMTECH

Faculty of Mechanical Engineering expansion – CEMMTECH building

Faculty of Mechanical Engineering expansion – CEMMTECH building

Faculty of Mechanical Engineering expansion – CEMMTECH building

Faculty of Mechanical Engineering expansion – CEMMTECH building

Faculty of Art and Design – completation of Art building

Faculty of Art and Design – completation of Art building

Faculty of Art and Design – completation of Art building

Faculty of Art and Design – completation of Art building – final building permit

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION

Strategický realizační plán
Podkladové materiály č. 3.2.1 až 3.2.3
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Strategický realizační plán

Strategický realizační plán na rok 2019 – vyhodnocení
• Vyhodnocení je zpracováno k datu 31. března 2019
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Komunikační aktivity OP VVV – 2019
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Příklady aktuálně realizovaných komunikačních aktivit
• Spuštění Databáze výstupů projektů
OP VVV
(https://databaze.opvvv.msmt.cz)
• Mapa projektů OP VVV

• Putovní výstava fotografií 11 projektů
podpořených z OP VVV
o
o
o
o

Hradec Králové (27. 5. – 30. 6.)
Liberec (1. 7. – 4. 8.)
Jihlava (5. 8. – 8. 9.)
Olomouc (9. 9. – 13. 10 .)

• Vydání fotoknihy
Projekty OP VVV ve fotografiích
•

Fotografie 30 projektů
podpořených z OP VVV
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Příklady plánovaných komunikačních aktivit
• Výroční konference OP VVV Společně: Most k úspěchu
o 28. listopadu 2019, Praha
• Mediální kampaň v tisku a na internetu
• Výtvarná soutěž pro mateřské a základní školy
• Newsletter NoVVVinky
• Účast na veletrhu Gaudeamus
• 26. června 2019 kulatý stůl ke společnému vzdělávání a OP VVV
• Září kulatý stůl k romské problematice a OP VVV
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Diskuse, různé
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Plánovaný termín konání dalšího zasedání MV

17. zasedání MV OP VVV – 19. září 2019

18. zasedání MV OP VVV – 9. prosince 2019

DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST
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